2 COURSE MEAL
Δευτέρα - Πέμπτη, για Μεσημεριανό & Δείπνο
∆εν ισχύει συγκεκριµένες µέρες, όπως Τραπεζικές/∆ηµόσιες Αργίες, Καρναβάλι ή ηµέρα Αγίου Βαλεντίνου.
∆εν µπορεί να συνδυαστεί µε οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση ή κουπόνι.

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΟΡΕΚΤΙΚΟ
TOMATO FETA BRUSCHETTA

BABY CALAMARI

PORTION
FOR ONE

BROCCOLI SLAW SALAD

FRIDAYS™ ONION RINGS

SEASONAL SIDE SALAD

PORTION
FOR ONE

CREAMY SPINACH DIP

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

€12.90

€14.90

FRIED CALAMARI

SMOKE STACK BURGER

Τηγανητό µικρό καλαµάρι µαριναρισµένο σε µπαχαρικά
Cajun. Σερβίρεται πάνω σε taco slaw σαλάτα µε σάλτσα
από φρέσκο λάιµ, τηγανητές πατάτες και την
παραδοσιακή µας Southwest sour cream.

Burger ψηµένο στη σχάρα µε λιωµένο τυρί, µπέικον,
κρεµµυδάκια Cajun και σάλτσα Dijonnaise. Γαρνίρεται µε
σάλτσα µπάρµπεκιου. Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες.

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN ALFREDO
Στήθος κοτόπουλου ψηµένο στη σχάρα, που
επικαλύπτεται µε την αυθεντική σάλτσα Fridays™
Signature Glaze. Σερβίρεται πάνω σε φετουτσίνι µε
σάλτσα Αλφρέδο, µπέικον, κρεµµύδια, µανιτάρια,
ντοµάτα και λευκό κρασί.

CREAMY MUSHROOM PORK CUTLETS
Τρία ζουµερά, σοταρισµένα χοιρινά φιλέτα µε σάλτσα
Creamy Mushroom µε Fridays™ Signature Glaze.
Σερβίρονται µε λαχανικά του σεφ και πατάτες πουρέ
µε τυρί Cheddar.

SHRIMP MARINARA
QUINOA POWER SALAD WITH CHICKEN
Φέτες από στήθος κοτόπουλου ψηµένο στη σχάρα πάνω
σε φρέσκια σαλάτα από κινόα, µαρούλι, αγγουράκι,
ντοµατίνια, καρότο, βασιλικό, κόλιανδρο και αποξηραµένα
κράνµπερι. Αναµιγµένη µε βινεγκρέτ πορτοκαλιού.
Σερβίρεται και χωρίς κοτόπουλο

BACON CHEESEBURGER
Burger ψηµένο στη σχάρα µε λιωµένο τυρί και µπέικον.
Σερβίρεται µε τηγανητές πατάτες.

= Κατάλληλο για χορτοφάγους

Γαρίδες σοταρισµένες µε σκόρδο, µπαχαρικά, λευκό
κρασί, µανιτάρια και τυρί. Σερβίρονται πάνω σε φετουτσίνι
µε σάλτσα µαρινάρα.
Σερβίρεται και χωρίς γαρίδες

CHICKEN CHIMICHANGA
Τηγανισµένη τορτίγια από αλεύρι µε φέτες από στήθος
κοτόπουλου, πιπεριές και τυριά Κόλπυ και Μόντερεϊ
Τζακ. Γαρνίρεται µε σάλτσα µαρινάρα και λιωµένα τυριά
και σερβίρεται µε ισπανικό ρύζι, γουακαµόλε, sour
cream και πίκο ντε κάγιο.

= Κατάλληλο για γαλακτο - ωο - χορτοφάγους
= Πικάντικο

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ: Σε περίπτωση τροφικής αλλεργίας ή δυσανεξίας, παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τον διευθυντή. ∆εν µπορούµε να
εγγυηθούµε ότι οι χώροι ή τα προϊόντα µας είναι απαλλαγµένα από αλλεργιογόνους παράγοντες. Κάποιες συνταγές µπορεί να περιέχουν αλκοόλ,
µπαχαρικά ή αλλεργιογόνες ουσίες όπως αναφέρονται στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες χρεώσεις.
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